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Neurofysiologer 
 
16.01.2021 
 
Nicolaj Laugesen blev valgt som ordstyrer. 
Christopher Fugl Madelung blev valgt som referent. 
 
Bestyrelsens beretning: 
COVID19 har givet udfordringer i forhold til afholdelse af fysiske møder. Virtuelle møder 
har dog været en success og vi vil fortsætte med at arrangere virtuelle møder. 
 
Vi har et podcast-projekt under udvikling, forventes lanceret i løbet af 2020. 
Undervisningen på afdelinger har været aflyst pga COVID19, og der har manglet 
alternative undervisningsformer. Hvis undervisningen er gået i stå, opfordres 
medlemmer til at tage det op med uddannelsesansvarlige overlæge og yngre læge; 
eventuelt også YNNN. Uddannelse bliver aktivt drøftet i DNS. 
 
Fremlæggelse og godkendelse af regnskab og budget: 
Foreningen har budgetteret med underskud for 2020, men regnskabet endte i overskud 
pga aflyste møder og virtuelle bestyrelsesmøder. Vi sigter efter en kassebeholdning på 
ca. 250.000kr svarende til udgiften til et internat. Bestyrelsen foreslår, at kontingentet 
nedsættes til 100kr / år, da udgifterne også forventes at være lave i 2021. Fripladser til 
internatet for medicinstuderende (10) skulle have været finansieret af DNS, men 
udgifterne har indtil videre været afholdt af YNNN. Bestyrelsen vil gå i dialog med DNS 
om dette. 
 
Fastsættelse af kontingent: 
Kontingentet nedsættes til 100 kr pr. år ved flertal. 
 
Valg af medlemmer til bestyrelsen: 
Ingen kandidater var opstillet til bestyrelsesposter i Nord. 
Som ordinære medlemmer valgte generalforsamlingen: 
Jakob Hakon (NK), Trine Nielsen (Syd), Peter Nørgaard Hansen (Syd), Nicolaj 
Laugesen (Øst), Nina Imbæk (Øst), Johan Stender (Øst), Moshgan Amiri (Øst), 
Christopher Fugl Madelung (Øst) og Vardan Nersesjan (Øst). 
Som suppleanter valgte generalforsamlingen:  
Lucas Rundblad (Øst) og Anne Møller Witt (Øst). 
 
Valg af kritiske revisorer: 
Mai Bang Poulsen og Nicholine Nielsen blev valgt. 
 
DNS bestyrelsesposter: 
Nanna Arngrim og Sofie Jakobsson blev valgt. 
 
Uddannelsesudvalg: 



Moshgan Amiri (Øst), Aina Hansen (Suppleant, Øst), Asta (Syd) og Sandra Gylfasdottir 
(Nord) blev valgt. 
 
Regionale videreuddannelsesudvalg: 
Sara Hesby Andreasen (Øst), Oscar McWilliam (Suppleant, Øst), Sandra Gylfasdottir 
(Nord) og Peter Nørgaard Hansen (Syd) blev valgt. 
 
DNS uddannelsesudvalg: 
Ingen kandidater var opstillet til posten i Nord. 
Peter Nørgaard Hansen (Syd) blev valgt og Sandra Gylfasdottir foreslået til Nord. 
 
Juniorinspektorer: 
Generalforsamlingen indstiller Nina Imbæk (Øst) som juniorinspektor. 
 
Tværfaglige Specialeråd i Region Midt: 
Ingen kandidater opstillede og YNNN kan derfor ikke indstille en kandidat. 
 
nNBV: 
Asher Lou Isenberg blev valgt. 
 
Eventuelt: 
Ingen forslag. 
 


